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L’IEC inaugura l'exposició 'Mirades creuades: Miquel Martí i Pol i 
Antoni Miró'  

Barcelona (ACN).- El pintor Antoni Miró ret homenatge al poeta Miquel Martí i Pol amb l'exposició 'Mirades 
creuades: Miquel Martí i Pol i Antoni Miró', que s'inaugura aquest dijous, 28 de maig, a dos quarts de set a la seu de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), i es podrà visitar fins al 29 de juny. Durant l'acte, també es presentarà el catàleg 
de l'exposició, que ha editat l'Institut. Hi intervindran l'autor del text del catàleg, l'escriptor Carles Cortés; l'autor 
dels quadres, Antoni Miró, i el vicepresident en funcions de l'IEC, Salvador Alegret.  
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Quadres titulats amb versos de Martí i Pol, poemes de Martí i Pol inspirats en quadres de Miró, poemes comentats i 
correspondència. És el que es mostra a 'Mirades creuades: Miquel Martí i Pol i Antoni Miró', una exposició que fa palesa 
l'admiració que sentien, l'un per l'altre, Antoni Miró i Miquel Martí i Pol, i que es va acabar de forjar arran de la relació epistolar i, 
més tard, personal que van mantenir durant disset anys.  
 
La mostra es podrà veure de manera paral�lela a dues altres exposicions d'Antoni Miró: 'Copsar la realitat', que es va inaugurar 
el 14 de maig a la galeria Art Nou Mil�lenni de Barcelona i que es podrà visitar fins al 30 de juny; i 'Ciutats', que es podrà veure 
del 9 al 30 de juny a la sala d'exposicions de la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Miró versus Martí i Pol  
Antoni Miró va néixer a Alcoi el 1944. El 1960 va rebre el primer premi de pintura de l'Ajuntament d'Alcoi. El gener de 1965, 
amb només vint-i-un anys, va realitzar la seva primera exposició individual i va fundar el Grup Alcoiart, que va abandonar el 
1972 per fundar amb uns companys el Gruppo Denunzia a Brescia, Itàlia. La seva obra és reconeguda internacionalment i ha fet 
centenars d’exposicions. Entre els premis que ha rebut destaquen la Distinció per la Cultura Nacional, que atorga el Govern de 
Cuba, i l'homenatge al pintor dins dels Premis Octubre de l'editorial 3i4 l'any 2008. Antoni Miró també s’ha dedicat al llarg dels 
quasi cinquanta anys de trajectòria a altres disciplines, com l'escultura o el dibuix. 
 
El poeta i escriptor Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Osona, 1929-2003) es va donar a conèixer després d'obtenir el Premi Óssa 
Menor el 1954 per Paraules al vent. No va ser fins a finals dels anys seixanta, però, que va començar l'etapa artística més 
important ―època en la qual va conèixer Antoni Miró. La seva obra ha estat musicada per diversos cantants, com Maria del Mar 
Bonet, Ramon Muntaner, Lluís Llach, Celdoni Fonoll o Rafael Subirachs, i recitada per Ovidi Montllor. 
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